บทที่ 427
คุณม่า ... เป็ นครู สอนคาสอน

ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ปี 2021 เพิ่งเริ่ม แต่พระองค์ก็ได้ประทานพระพรเป็ นของขวัญชิน้ เบ้อเริ่มให้แก่ลูกและครอบครัวแล้ว
เมื่อปลายปี ที่ผ่านมา ลูกได้ยินลูกสาวคนโตพูดถึงลูกชายเธอทัง้ สองคน คนโตอายุ 12 ปี คนเล็ กอายุ 10 ปี รั บศีลล้าง
บาปเรียบร้อยแล้วทัง้ คู่ ว่าน่าจะใกล้รบั ศีลกาลังได้แล้ว เธอจะปรึกษากับพระสงฆ์ที่ได้ลา้ งบาปให้เธอและได้ดแู ลครอบครัวของ
เธอมาตลอด ลูกเห็นด้วยและทราบว่าคุณพ่อได้แนะนาให้เด็กๆ เรียนคาสอนเพิ่มเติมอีกหน่อยก่อนรับศีลกาลัง ซึง่ ลูกก็เห็นด้วย
อีกเช่นกัน
อยูๆ่ ในสัปดาห์กอ่ น ลูกสาวก็บอกกับลูกว่าลูกชายคนโตของเธอร้องขอว่า “ขอเรียนคาสอนกับคุณม่าได้ไหมครับ?”
โอ้โฮ! มาจากหลานชายเอง ในฐานะเป็ นคุณม่า ลูกตื่นเต้นและดีใจมาก เพราะลูกเองคิดมาตลอดว่าจะสอนเรื่องพระ
เจ้าให้หลานๆ อย่างไรดี ปรากฏว่าหลานชายเป็ นคนขอเอง!
ลูกไม่ทราบว่าการจะเป็ นครู สอนคาสอนต้องได้รบั การอบรมและมีใบประกาศนียบัตรเป็ นทางการหรือไม่ และลูกเองก็
ไม่แน่ใจว่าลูกมีคณ
ุ สมบัติพอจะเป็ นครู สอนคาสอนได้หรือไม่ แต่หลังจากได้รบั การสนับสนุนจากทัง้ พระสงฆ์และบิชอปที่ลูก
เคารพรักแล้ว ลูกรูส้ ึกดีใจมาก การจะมีโอกาสเป็ นครู คาสอนให้หลานๆ นัน้ สาหรับลูกแล้ว เป็ นของขวัญที่ลา้ ค่ามากที่พระเจ้า
ประทานให้แก่ลูกและครอบครัวเลยทีเดียว 
ลูกเตรียมตัวทันที ภายใน 3 วัน ลูกได้รบั หนังสื อจากทัง้ พระสงฆ์และบิชอปที่ลูกหารือด้วยรวมทัง้ หมด 9 เล่ม เป็ น 3
ชุดๆ ละ 3 เล่ม  ทาอย่างไรต่อ... อ่านสิ ... ลูกอ่านทัง้ 3 เล่ม อ่านด้วยความตัง้ ใจ อ่านเสร็จก็พยายามย่อย แล้วก็วางแผนที่จะ
สอนคาสอนให้แก่หลาน ... ในสไตล์ของคุณม่า 
ลูกเตรียมตัวแบบเดียวกับทุกครัง้ ที่จะพูดให้ผฟู้ ั งนานาชาติฟัง เป็ นพันเป็ นหมื่นคน แม้คราวนีจ้ ะสอน/พูดกับหลานเพียง
สองคนก็ตาม
เมื่ออ่านเนือ้ หาสาระของหนังสือทัง้ 3 เล่มแล้ว ลูกคิดถึงพระวาจาบทหนึง่ ทันที “เราพอใจความเมตตากรุ ณา มิ ใช่
พอใจเครื่องบูชา” มัทธิว 9:13 และคาพูดของพระคาร์ดินลั เหงียน งวน ถ่วน แห่งกรุ งไซ่ง่อนที่ถกู จองจาขังเดี่ยวเป็ นเวลาถึง 13
ปี วา่ “พระเจ้าเท่านั้นทีม่ ีความสาคัญทีส่ ุด ไม่ใช่งานทีเ่ ราทาถวายพระองค์”
คุณม่าจะสอนเรื่องพระเจ้าเป็ นบทแรกแก่หลานๆเลย เรื่องอื่นๆตามมาทีหลังได้ สลับบทที่หน่อยน่าจะไม่เป็ นไรมาก 
และแล้ว ... เช้าแห่งความสุขก็มาถึง 16.01.2021
“เด็กๆ คุณม่าจะใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการสอนคาสอนพวกเธอ ไม่เกินกว่านัน้ จะไม่มีการอ่าน การจด การท่องจา การ
สอบ คุณม่าจะถาม พวกเธอจะตอบ พวกเธอจะถาม คุณม่าจะตอบ ไม่มีคาตอบใดที่จะเป็ นคาตอบที่ผิด คุณม่าจะให้คะแนน
พวกเธอล่ ว งหน้าคื อ เต็ ม 10 คะแนน ทั้งสองคน! ชั่ว โมงการสอนคาสอนของคุณม่า จะเป็ น 1 ชั่ว โมงแห่ง ความสุ ข และ
สนุกสนาน” เพียงแค่เริ่มต้น หลายชายทัง้ สองก็เฮ! ดีใจแล้ว ยิม้ หน้าบานทัง้ คูเ่ ลย แล้วคุณม่าก็เปรีย้ งเลย คาถามแรกคือ “Who
is God?” ให้หลานทัง้ สองตอบ เนื่องจากเจ้าหลานชายคนเล็กชอบวาดภาพ คุณม่าจึงอนุญาตให้ใครอยากตอบเป็ นภาพ
ก็ได้ ตรงตามคาด คนเล็กวาดเป็ นภาพเหมือนเทวดา ในขณะที่คนโตเขียนเป็ นคาตอบและมีประโยคหนึง่ ว่า

“God is Jesus.” นั่นแน่! ที่ตอบเหมือนกันทัง้ สองคนคือ พระเจ้ามีรศั มีเหนือพระเศียรและต่างตอบว่าพระเจ้าอยูบ่ นสวรรค์ คุณ
ม่า จึง ถามหลานคนโตว่า ที่เ ขี ยนเช่นนั้น เขาเข้า ใจว่า อย่า งไร หลานตอบว่า ที่เ ขี ยนเพราะได้ยินพระสงฆ์พูดมาตลอด แต่
ความหมายจริงๆ ไม่ทราบ เจ้าคนเล็กก็เลยถามว่า “ทาไม God กับ Jesus ถึงเป็ นองค์ๆ เดียวกันได้? ” เอาล่ะซิ! เริ่มการเรียน
แบบอนุบาล เจอคาถามระดับปริญญา! แต่อย่างไรก็ตอ้ งอธิ บาย
“เธอทัง้ สองเป็ นลูกของคุณพ่อคุณแม่ เป็ นหลานของคุณย่า คุณม่า เป็ นพี่ เป็ นน้องซึง่ กันและกัน เห็นไหม เธอหนึ่งคน
เป็ นได้ตงั้ หลายสถานะ แต่เธอคือ คนๆ เดียวไง”
หลานพยักหน้า เข้าใจ โล่งอกคุณม่า  ถึงจุดนัน้ คุณม่าเลยตัดสิ นใจต้องสอนเรื่องสามพระบุคคล พระตรีเอกภาพ
(Trinity) ให้หลานฟั ง แม้จะไม่ได้คิดว่าจะสอนในชั่วโมงแรกเลยก็ตาม
“The Holy Spirit คื อ อะไรครับ?” “คือพลังของพระเจ้าที่ประทานให้แก่เรามนุษ ย์ การที่คุณม่าทาอะไรต่อมิอะไร
เยอะแยะ การที่เธอทัง้ สองคนก็ทาอะไรได้เยอะแยะ นี่ก็คือพลังที่เราได้จาก Holy Spirit ทัง้ นัน้ ” ฯลฯ
หัวข้อต่อไปคือ สวรรค์ ทัง้ คูบ่ อกว่าพระเจ้าอยู่บนสวรรค์ ซึ่งอยู่บนท้องฟ้า คุณม่าจึ งอธิ บายให้ฟังว่า คาว่า “สวรรค์”
เป็ นจินตนาการของมนุษย์ จริงๆ แล้ว พระเจ้าอยูใ่ นใจของมนุษย์ทกุ คนต่างหาก
หลานชายคนเล็กรีบถามว่า “ถ้าพระเจ้าอยูใ่ นใจของมนุษย์ทุกคน ในโลกนี ้ มีมนุษย์ราว 7 พันล้านคน ก็แสดงว่ามี 7
พันล้าน Gods สิครับ?”
Sentence of the Day เลย!
คุณม่ารีบอธิ บายว่าไม่ใช่เลย พระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียว แต่อยูใ่ นใจของมนุษย์ทกุ คนได้ แต่คนที่ไม่รูจ้ กั พระเจ้าหรือ
ยังไม่คน้ พบพระองค์ ก็จะไม่ทราบว่าพระเจ้าอยูก่ บั เขา อยูใ่ นใจเขา
“คนที่มีพระเจ้าอยูใ่ นใจ จะไม่ทาบาป อย่างคุณม่าก็จะไม่โกงกิน ไม่คอร์รปั ปชั่น เด็ กๆ มีพระเจ้าในใจก็จะไม่ขโมย ไม่
โกหก เป็ นต้น”
“ขีเ้ กียจเป็ นบาปไหมครับ?” “ขีเ้ กียจเป็ นเรื่องธรรมดาของเด็กผูช้ าย ถ้าขี เ้ กียจนิดๆ หน่อยๆ ก็ถือว่าเป็ นเรื่องธรรมดา”
“แล้วเด็กผูห้ ญิงล่ะครับ?” อ้าว! เจอเรื่องความทัดเทียมของเพศเข้าไปซะละ “เอาใหม่ คุณม่าขอพูดใหม่วา่ ถ้าเด็กๆ ไม่วา่ จะเป็ น
เด็กผูห้ ญิงหรือเด็กผูช้ าย ขีเ้ กียจบ้างถือว่าเป็ นเรื่องธรรมดาของเด็กๆ แต่ถา้ ขีเ้ กียจจนกลายเป็ นความเกียจคร้าน ไม่ทาอะไรเลย
ทัง้ วัน เช่นนีก้ ็ถือว่าเป็ นบาป”
และคุณม่ายังสอนว่า หากเรามีพระเจ้าในใจ จิตใจเราก็จะมีความสุข เพราะเราจะคิดทาแต่ความดี แต่หากไม่มีพระเจ้า
ในใจ จะทาให้มีที่วา่ ง ทาให้ปีศาจเข้ามาแทนที่และจะชักจูงให้เราทาในสิ่งไม่ดีได้ ทัง้ คูต่ งั้ ใจฟั งตาแป๋ ว
คุณม่าถามเลย “เธอมีพระเจ้าในใจแล้วยัง?” หลานชายคนโตมองหน้าคุณม่า แล้วส่ายศีรษะช้าๆ “แล้วเธอล่ะ” คนเล็ก
ส่ายศีรษะเช่นเดียวกัน ทัง้ คูค่ งคิดว่าจะถูกคุณม่าดุ คุณม่ายิม้ กว้าง “ดีมาก ทัง้ สองคน แสดงว่าเธอไม่ใช่เด็กโกหก! แต่หลังจาก
เรียนคาสอนกับคุณม่าอีกซักพัก คุณม่าจะมาถามใหม่ หมดเวลาเรียนแล้ว”
“ทาไมหมดเวลาเร็วจังครับ?” หลานคนโตถาม “ครบหนึ่งชั่วโมงแล้ว ว่าแต่ว่าทาไมเธอถึงคิดอยากให้คุณม่าสอนคา
สอนพวกเธอล่ะ?” คุณม่าถามหลาน “ไม่ทราบเหมือนกันครับ วันนัน้ อยูด่ ีๆ ความคิดนีก้ ็เกิดขึน้ มาเอง แต่หลังจากวันนีท้ ราบแล้ว
ครับ เป็ นเพราะ The Holy Spirit!” Hallelujah 
“ท่านจะต้ องพร่ าสอนบรรดาบุตรหลานของท่านด้ วยถ้ อยคาเหล่านี”้ เฉลยธรรมบัญญัติ 6:7
อาแมน

